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Sammanfattning 

Bakgrund: Crohns sjukdom och ulcerös kolit är två huvudtyper som utmärker 

inflammatorisk tarmsjukdom. Inflammatorisk tarmsjukdom påverkar mag- och tarmkanalen 

och har ett oförutsägbart sjukdomsförlopp. Inflammatorisk tarmsjukdom debuterar vanligtvis i 

åldern 15-30 och kan ge ogynnsamma konsekvenser i personens dagliga aktiviteter eftersom 

han eller hon är upptagen med att exempelvis studera, skapa karriär eller bilda familj. 

Sjukdomarna har flera gemensamma särdrag där de förekommer i så kallade skov med 

perioder med försämring då tarmslemhinnan blir inflammerad och sårig, vilket leder till 

symtom som exempelvis blodiga eller slemmiga diarréer, viktnedgång, buksmärtor och 

trötthet 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva konsekvenser av att leva med Crohns sjukdom 

eller Ulcerös kolit hos vuxna personer. 

Metod: En litteraturöversikt. En litteratursökning gjordes som ledde till sex granskade 

artiklar. Resultatartiklarna analyserades sedan utifrån det valda syftet. 

Resultat: I analysen av resultatartiklarna framkom det fem olika återkommande teman. Dessa 

teman är fysiska konsekvenser av sjukdomen, psykiska konsekvenser av sjukdomen, sociala 

konsekvenser, förlust av kontroll samt påverkad föräldraroll. Flera teman innehöll subteman. 

Diskussion: Olika aspekter av patientens liv klarlades i resultatet vilket gör det möjligt för 

sjuksköterskan att i mötet med patienten kunna ge bra stöd och omsorg. Resultatet 

uppmärksammar de problem som patienten har i mötet med vårdpersonalen. Genom att 

upplysa och göra vården uppmärksam kring problemen så kan det underlättas för patienten i 

hans eller hennes behandling. Genom att lära patienten att hantera sin sjukdom och få 

behandling vid första tecken på återfall kan hans eller hennes lidande minska.  

Nyckelord: Inflammatorisk tarmsjukdom, livskvalitet, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, 

patienters upplevelse  
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Abstract 

Background: Two main types that characterize inflammatory bowel disease are Crohn’s 

disease and ulcerative colitis. Inflammatory bowel disease affecting the digestive tract, and 

has an unpredictable disease course. Inflammatory bowel disease onset is usually between the 

ages of 15-30. It can cause adverse effects in a person’s daily activities because he or she is 

busy studying, building a career, raising a family and so on. Diseases have several common 

features. They occur in so-called relapses with periods of worsening when the gut lining 

becomes inflamed and ulcerated. It leads to symptoms such as bloody or slimy diarrhea, 

weight loss, abdominal pain and fatigue. 

Aim: The purpose of this paper is to describe the impact of living with Crohn's disease or 

ulcerative colitis in adults. 

Methods: A literature review. A literature search was performed which resulted in six peer-

reviewed articles. Results Articles were then analyzed based on the selected object. 

Results: The analysis of the articles revealed five recurring themes. These themes are 

physical aspects of the disease, mental aspects of the disease, social aspects, and loss of 

control as well as being a parent whom are living with inflammatory bowel disease. Several 

themes also hold underlying themes.   

Discussions: Different aspects of the patients’ life were clarified in the results. It allowed the 

nurse to be prepared and provide god support and care when meeting with the patient.  The 

result highlights the problems that the patient has been in meetings with nursing staff. The 

attention on the problems in the patients’ treatment must be enlightened. By teaching patients 

to manage their condition and get treatment at the first sign of relapse, his or her suffering will 

decline. 

Keywords: Inflammatory bowel disease, quality of life, Crohn’s disease, ulcerative colitis, 

patient experience 
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1. Inledning 

I och med pågående utbildning samt genom bekanta har jag, hädanefter under benämning 

författaren, stött på personer med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Dessa möten har 

resulterat i att frågor kring deras livskvalitet har väckts inom författaren. Hur upplever dessa 

personer sin vardag, hur hanterar de sociala situationer, sina förhållanden och sina roller som 

föräldrar är exempel på intressanta frågor. Även psykiska faktorer som personer med Crohns 

sjukdom eller ulcerös kolit kan uppleva, som exempelvis depression, skam och ångest är av 

intresse. Patientens fysiska och psykiska påverkan av mediciner och behandlingar är också av 

intresse. I litteraturöversikten vill författaren samla mer kunskaper kring ämnet med fokus på 

patienten och hans eller hennes upplevelser av Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Det ger 

författaren, i sin roll som sjuksköterska, mer stöd för att kunna skapa ett bättre bemötande till 

patienten i hans eller hennes omvårdnad. Som vårdgivare får författaren även en större insikt i 

patientens livsvärld.  



7 (39) 

2. Bakgrund 

2.1 Inflammatorisk tarmsjukdom 

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är två huvudtyper som utmärker inflammatorisk 

tarmsjukdom. Inflammatorisk tarmsjukdom påverkar mag- och tarmkanalen och har ett 

oförutsägbart sjukdomsförlopp. Inflammatorisk tarmsjukdom debuterar vanligtvis i åldern 15-

30 och kan ge ogynnsamma konsekvenser i personens dagliga aktiviteter eftersom han eller 

hon är upptagen med att exempelvis studera, skapa karriär eller bilda familj (Schoultz, 2012).  

Sjukdomarna har flera gemensamma särdrag där de förekommer i så kallade skov som 

innebär perioder med försämring då tarmslemhinnan blir inflammerad och sårig. Vid ulcerös 

kolit är slemhinnan i kolon starkt inflammerad med sårytor, som täcks av färsk 

granulationsvävnad, samt svullnad som resulterar i avföring innehållandes blod och/eller 

slem. Ulcerös kolit drabbar endast delar av eller hela kolon. Vid Crohns sjukdom förekommer 

avgränsade sår och inflammationer i tarmslemhinnan med skiftande friska och sjuka 

tarmpartier. Som vid ulcerös kolit bildas granulationsvävnad kring sårytorna hos Crohns 

sjukdom. Granulationsvävnaden ombildas i sin tur till fibrotisk ärrvävnad som kan ge besvär 

som tarmvred och förträngningar. Till skillnad från ulcerös kolit, som drabbar kolon, kan 

Crohns sjukdom drabba hela mag- och tarmkanalen. Vid Crohns sjukdom i kolon kan det vara 

svårt att åtskilja från ulcerös kolit. Crohns sjukdom och ulcerös kolit behandlas oftast med 

medicinering och vid svårare fall med kirurgi. Vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit är det 

större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar och kolorektal cancer (Ericson & 

Ericson, 2008).  

Vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom blir tarmarna svullna, inflammerade och såriga. 

Vilket leder till symtom som exempelvis blodiga eller slemmiga diarréer, viktnedgång, 

buksmärtor och trötthet (Jordan, 2010). Symtomen kan variera i svårighetsgrad mellan varje 

patient (Schoultz, 2012). Crohns sjukdom och ulcerös kolit har återkommande perioder med 

aktiv sjukdom, under vilka symtomen förvärras. Inflammatorisk tarmsjukdom är en kronisk 

sjukdom utan botemedel. Jordan (2010) menar att stress kan ha en influerande roll på 

sjukdomens förlopp. Författaren anser också att det finns en möjlighet att stress påverkar 

tarmrörelserna och vätskesekretionen vilket förvärrar symtomen hos Crohns sjukdom eller 

ulcerös kolit. Orsaken till tarmsjukdomarna är ännu inte känt, men hereditet har en inverkan 

på sjukdomarna med störst påverkan på Crohns sjukdom. Förutom ärftlighet krävs en yttre 

faktor som startar inflammationen genom aktivering av immunförsvaret. Exempel på 
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antigener som kan utlösa inflammation i tarmen är patogena bakterier, virus och tarmens egna 

normalflorebakterier som har drivit sig in i tarmslemhinnan och orsakat infektion. 

Tarminflammation kan också utlösas av en allergisk eller icke-allergisk reaktion av ett 

födoämne (Ericson & Ericson, 2008). Kirurgisk avlägsnande av blindtarmen anses skyddande 

för ulcerös kolit men ökar risken för Crohns sjukdom. Coca Cola, choklad och stort intag av 

raffinerat socker anses som möjliga riskfaktorer till Crohns sjukdom. Kostfiber, frukt eller 

grönsaker kan troligtvis reducera risken för utveckling av inflammatorisk tarmsjukdom. 

NSAID-läkemedel betraktas som en utlösande faktor för inflammatorisk tarmsjukdom eller 

skov (Oxelmark, 2006). 

2.2 Crohns sjukdom 

2.2.1 Crohns sjukdom – historik 

De första fallen av Crohns sjukdom uppkom redan på 1700-talet, då enstaka fall med en 

likartad sjukdomshistoria som Crohns sjukdom beskrevs. 1912 upptäckte TK Dalziel icke-

tuberkulös inflammation i tarmen hos nio patienter men det var inte förrän 1932 som 

gastroenterologen Burrill B Crohn tillsammans med två medförfattare uppmärksammade 

ytterligare 14 liknande fall. Dock kallades sjukdomen terminal ileit eller regional enterit 

eftersom de trodde att sjukdomen endast drabbade tunntarmen. På 1960-talet blev sjukdomen 

känd som en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan drabba hela mag-och tarmknalen 

(Brinkberg Lapidus, 2008).  

2.2.2 Allmänt om Crohns sjukdom 

Crohns sjukdom förekommer framförallt i västvärlden där Skandinavien, Storbritannien och 

Nordamerika har flest sjukdomsfall (Keita, 2007). Sjukdomen debuterar oftast i ung vuxen 

ålder och det är ingen större skillnad beroende på kön trots att en högre incidens av 

sjukdomsfall ibland ses hos kvinnor. Crohns sjukdom kan uppstå varsomhelst i mag- och 

tarmkanalen men tunntarmen och/eller kolon är det vanligaste sjukdomsdrabbande områdena. 

Återkommande skov eller kroniskt kontinuerliga besvär är typiska särskiljande drag i 

sjukdomsförloppet. Vid Crohns sjukdom varierar symtomen beroende på inflammationens 

omfång, lokalisation och typ. Det mest frekventa symtomet är diarré eller blodblandad diarré. 

Ungefär 70 % av patienterna med Crohns sjukdom upplever magsmärtor som beror på 

inflammation och/eller stenos (förträngning). Symtom som viktnedgång, trötthet, feber och 

allmän sjukdomskänsla är också vanligt förekommande vid Crohns sjukdom. Med hjälp av 

anamnes, symtom, fysisk undersökning, histologi, endoskopi, radiologi samt prover 
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diagnostiseras Crohns sjukdom. Hos cirka 10-15 % av patienterna med kolit är det svårt att 

fastställa ifall det rör sig om Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, vilket med ett annat ord 

brukar benämnas obestämbar kolit. Det råder fortfarande oklarheter till varför Crohns 

sjukdom uppkommer men orsaken tros vara en kombination av mikrobiella, immunologiska 

samt yttre faktorer. Rökning anses som en riskfaktor för att insjukna men försämrar även 

sjukdomsförloppet (Brinkberg Lapidus, 2008).  

Myrelid (2009) menar att det finns ett samband mellan den ökade förekomsten av 

inflammatorisk tarmsjukdom och förändring av kostvanor. I västvärlden där snabbmat, 

rökning och p-piller mer frekvent förekommer har det föreslagits vara en bidragande orsak till 

Crhohns sjukdom (Myrelid, 2009). Den medicinska eller kirurgiska behandling som idag 

finns mot Crohns sjukdom är otillräcklig (Keita, 2007). Hälften av alla patienter som 

insjuknar i Crohns sjukdom och som genomgår medicinsk behandling för ett skov, får återfall 

inom ett år. Ungefär 80 % av patienterna behöver genomgå operation. Vid behandling av 

Crohns sjukdom är målet att åstadkomma reduktion av symtom, förebygga återfall samt 

uppnå en god livskvalitet. Medicinsk och/eller kirurgisk behandling är vanligast 

förekommande och sjukdomens lokalisation, typ och aktivitetsgrad avgör valet av medicinsk 

behandling. Fertiliteten hos kvinnor kan påverkas av tidigare kirurgi i lilla bäckenet och 

fortlöpande aktiv inflammation. Risken för komplikationer som exempelvis missfall, 

prematuritet och låg födelsevikt ökar vid aktiv period av sjukdomen (Brinkberg Lapidus, 

2008).  

2.3 Ulcerös kolit 

2.3.1 Ulcerös kolit - historik 

Ulcerös kolit uppmärksammades år 1859 av Sir Samuel Wilks som beskrev postmortala 

resultaten av en ung kvinnas inflammerade tarmar, men beskrivningen liknade mer Crohns 

sjukdom. År 1905 uppfanns den första elektriska sigmoidoskop och äkta kolit kunde 

diagnostiseras som synliga sår. Fyra år senare presenterades mer än 300 fall av ulcerös kolit 

vid Royal Society of Medicine i London. Ett flertal hade avlidit till följd av perforering av 

kolon, sepsis, blödning eller bukhinneinflammation. Mellan åren 1940-1960 var det vanligt att 

tro att orsaken till inflammatorisk tarmsjukdom berodde på psykologiska och sociala aspekter. 

Ulcerös kolit ansågs under många år som en psykosomatisk sjukdom och patienter med 

inflammatorisk tarmsjukdom betraktades som personer med en särskild typ av personlighet 

(Oxelmark, 2006).  
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2.3.2 Allmänt om ulcerös kolit 

Ulcerös kolit framträder oftast för första gången hos unga, vanligtvis mellan 20 och 40 år, och 

karaktäriseras av en ständig inflammation i kolon samt rektum. Sjukdomen som är kronisk 

fortlöper i perioder med aktiv sjukdom, så kallade skov. Till skillnad från Crohns sjukdom, 

som kan drabba hela mag- och tarmkanalen, är inflammationen hos ulcerös kolit endast 

lokaliserad till kolon och rektum. Vid ulcerös kolit är inflammationen vanligtvis avgränsad till 

mukosan men det kan förekomma svårare fall där inflammationen har trängt sig djupare in i 

tarmväggen. 70-80 % av patienterna med ulcerös kolit har återkommande perioder med aktiv 

sjukdom och cirka 20 % har endast ett enda skov. Hos ett fåtal av patienterna, omkring 5 %, 

är inflammationen kroniskt kontinuerlig utan remission. Vid ulcerös kolit uppstår symtom 

som till exempel diarré, blod och/eller slem i avföringen, ökad avföringsfrekvens och trötthet 

och i svårare fall förekommer symtom som exempelvis viktminskning, feber, allmän 

sjukdomskänsla, takykardi, anemi samt elektrolytrubbningar. Det är viktigt att se till både 

inflammationens omfång och dess svårighetsgrad vid granskning av patienter med skov av 

ulcerös kolit, eftersom dessa parametrar kan förändras vid olika skov hos en och samma 

patient. Ulcerös kolit diagnostiseras med hjälp av anamnes, prover, avföringsodling, röntgen, 

endoskopi samt histopatologi (Halfvarson, 2008).  

Som vid Crohns sjukdom är orsaken till ulcerös kolit fortfarande okänd men ärftlighet och 

miljö tros ha en inverkan på sjukdomen. Inflammationen är något vanligare hos män än hos 

kvinnor trots att inga skillnader mellan könen har iakttagits. Rökning är en riskfaktor som 

ökar risken för att utveckla Crohns sjukdom samtidigt som aktiv rökning hos patienter med 

ulcerös kolit skyddar mot inflammationen. Vid behandling av ulcerös kolit används bland 

annat läkemedel för att reducera symtomen vid akut skov samt i förebyggande syfte för att 

undvika nya skov. Vid behandling är det också viktigt att ta hänsyn till inflammationens 

svårighetsgrad och lokalisation. Vid svåra skov är det inte ovanligt att patienten behöver 

läggas in på sjukhus för exempelvis övervakning, korrigering av elektrolytrubbningar och 

vätskeersättning. Kirurgi, så kallad kolektomi då en del av eller hela tjocktarmen avlägsnas, 

kan bli nödvändigt för vissa patienter med ulcerös kolit. Patienter med ulcerös kolit löper 

större risk att insjukna i koloncancer än i allmänhet. För att i tidigt stadium upptäcka cancer 

används så kallade koloskopibaserade övervakningsprogram, där regelbundna koloskopier 

med biopsiprovtagning utförs för att upptäcka eventuell patofysiologisk förändring i 

vävnaderna (Halfvarson, 2008).  
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2.4 Omvårdnad och sjuksköterskans roll 

Cirka 2,2 miljoner människor i Europa lider av inflammatorisk tarmsjukdom och 9000–18000 

nya fall upptäckts per år. Younge & Norton (2007) menar att det blir allt mer uppenbart att 

vården bör utformas för att uppfylla patienters behov istället för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för hälso- och sjukvården (Younge & Norton, 2007). Både Crohns sjukdom 

och ulcerös kolit, som innebär perioder med aktiv sjukdom, kräver regelbunden medicinering 

för att kontrollera symtomen. Patienterna får ofta uppföljning av sin sjukdom efter 

schemalagda besök inom primärvården och eftersom perioderna med aktiv sjukdom är 

oförutsägbara och sällan sammanfaller med de schemalagda besöken, resulterar det ofta i att 

patienten är symtomfri vid dessa vårdbesök. Frånvaron av behandling är hög och de patienter 

som behöver omedelbar vård kan vara svårt att tillhandahålla. Studier tyder på att patienter 

(Storbritannien) i genomsnitt spenderar cirka en timme per år på mottagningar där patientens 

hantering och delaktighet kring sin egen sjukdom åsidosätts (Gethins, Duckett, Shatford & 

Robinson, 2011).  

Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om de olika symtomen som patienter 

med inflammatorisk tarmsjukdom kan ha, för att kunna planera och ge en bra omvårdnad. Ett 

flertal av patienter med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit behöver genomgå operation i sin 

behandling som exempelvis en tillfällig eller permanent kolostomi eller ileostomi, eller en 

tarmresektion. Främsta anledningen till att patienter behöver operation beror på brister i den 

medicinska behandlingen och/eller komplikationer av sjukdomsförloppet. Därför är det 

väsentligt att utreda orsaken till sjukdomen eller vad som förvärrar symtomen för att 

förebygga ett onödigt lidande hos patienten. Det är också av stor betydelse som sjuksköterska 

att förstå vad som orsakar försämring av symtomen för att kunna stödja patienten så han eller 

hon kan upprätthålla bättre livskvalitet och därmed undvika sjukhusvård (Schoultz, 2012). 

Som sjuksköterska är det viktigt i omvårdnaden av patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom att uppmärksamma patientens nutritionsstatus, allmänpåverkan och eventuella 

infektionstecken, buksmärtor och ökade gaser (som kan tyda för tarmdilatation) samt 

eventuella hudirritationer kring analöppningen. I sluten vård är det viktigt med lugn och 

avskildhet för patienten där eget rum med separat toalett är av stor betydelse. Det är också 

väsentligt med omvårdnadsåtgärder som exempelvis toaletthygien och hudvård av anal-

öppningen. I öppen vård är det viktigt med medicinsk underhållsbehandling, bra egenvård 

samt att patienten erhåller rätt nutrition. Det är viktigt att patienten får ett snabbt omhänder-

tagande och behandling i början av ett skov för bättre resultat (Ericson & Ericson, 2008).  
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3. Problemformulering 

Som sjuksköterska är det viktigt att patienten blir bra bemött och får en god omvårdnad. Det 

är av stor betydelse att kunna sätta sig in i patientens livsvärld för att kunna förstå vad 

patienten genomgår. Genom att stötta patienten på rätt sätt och hjälpa honom/henne att 

hantera sjukdomen och dess komplikationer finns det en möjlighet till bättre livskvalitet hos 

patienten. Inom hälso- och sjukvården förekommer patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom. Det finns risk att det saknas tillräcklig information bland sjuksköterskor kring 

vad patienter upplever i samband med sjukdomen. Dessa patienter behöver rätt stöd och 

engagemang från vårdpersonalen för att bättre kunna hantera sin sjukdom. Som sjuksköterska 

är det viktigt att ha mycket kunskap och erfarenhet kring Crohns sjukdom och ulcerös kolit 

för att kunna behandla patienten utifrån hans eller hennes behov. Att ha information kring vad 

patienten utsätts för i samband med sjukdomen gör sjuksköterskan bättre förberedd inför 

mötet med patienten.   

4. Syfte 

Syftet är att beskriva konsekvenser av att leva med Crohns sjukdom eller Ulcerös kolit hos 

vuxna personer.  



13 (39) 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orem (2001) har utvecklat en generell teori, Self-Care Deficit Nursing Theory. Self-

Care Deficit Nursing Theory har generat tre olika delteorier; teorin om underskott av 

egenvård, teorin om ”self-care deficit” samt teorin om omvårdnadssystem. De tre teorierna 

beskriver elementen, relationerna och förslagen som visar uppbyggandet av modellen, 

formerandet av hypotesen samt den fortsatta utvecklingen. Teorin beskriver relationer mellan 

individers aktiva förmåga och deras krav på egenvård alternativt de vårdkrav anhöriga till 

individen har. Någon specifik omvårdnadsmetod nämns inte i teorin. Idén med teorin, dess 

omfattning och de faktorer som produceras ur den, resulterar i kunskap som kan och bör 

användas inom det praktiska omvårdnadsarbetet. När det gäller omvårdnadsteorier menar 

Orem att de inte bör ses som statiska utan ska kontinuerligt förändras och förbättras. Den 

generella teorin har därför under årens lopp utvecklats och förfinats. Med ”self-care deficit” 

menar Orem att om en individ är oförmögen att sköta sin egen omvårdnad uppstår ett 

underskott av egenvård. Exempel på individer som är oförmögna att sköta sin egen 

omvårdnad är nyfödda, spädbarn, svårt handikappade m.fl. (Orem, 2001).  

Med en människas egenvårdande förmåga menar Orem att individen har en kapacitet att 

visa omsorg om sig själv och sina anhöriga på bästa sätt, genom att tillgodose hälsorelaterade 

behov samt att ge upplevelsen av helhet och balans i tillvaron. För att skydda sin hälsa har 

människan själv förmågan att leda sin utveckling samt att handla praktiskt i olika situationer. 

Dock kan situationer uppstå där personens behov av egenvård är större än hans eller hennes 

förmåga att tillfredsställa det. I sådana situationer uppstår det hos individen ett behov av 

omvårdnad. Målet med omvårdnaden är då att återställa balansen mellan situationens krav på 

egenvård som personen ställs inför och förmågan att hantera dessa krav. Sjuksköterskan har 

som uppgift att främja patientens kapacitet att själv tillgodose sina behov och vid bristande 

egenvårdande förmåga hos patienten överta vårdandet. Hälsa skildras som ett ändamålsenligt 

och strukturellt oberoende. Detta oberoende och upplevelsen av helhet genererar 

förutsättningen för ett fysiskt, psykologiskt samt socialt välbefinnande. Under människans liv 

är hälsan i ständig förändring. Hälsan skapar ett beroende till varje persons förmåga att visa 

omsorg om sig själv samt sina nära och kära. Med hälsa menar Orem personens förmåga att 

på ett gynnsamt sätt förhålla sig till tillvarons krav. Egenvårdande förmåga blir följaktligen 

prevention för sjukdom och en förutsättning för hälsa. Ibland sker situationer där patienten 

eller dennes anhöriga inte kan hantera förmågan till egenvård, stöd behövs från professionella 

och behovet av omvårdnad uppstår. Syftet med omvårdnad är då att ersätta det som personen 
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själv inte kan genomföra samt att genom stöd hjälpa personen eller dennes anhöriga att återfå 

förmågan till egenvård. Med egenvård och närståendeomsorg menar Orem människans ansvar 

och förmåga att ta hand om sig själv och sina närstående (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Egenvård kräver kunskap och kompetens. Idealet är att det råder samstämmighet mellan 

vad en person vet och gör. Egenvård kräver anpassningar av vårdåtgärder vardagligen eller 

oftare. Det kräver materiella resurser och är väldigt tidskrävande. Egenvård kan också vara en 

stor börda och uppoffring av andra saker och aktiviteter kan förekomma. Det kan också 

beskrivas som en personlig vård som människor är i behov av dagligen och som kan förändras 

genom hälso- och sjukvården, miljöförhållanden och andra faktorer (Mclaughlin Renpenning 

& Taylor, 2003).  
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6. Metod 

6.1 Litteraturöversikt 

Studien bygger på en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) innebär att ett redan 

analyserat material, som exempelvis forskningsartiklar, analyseras på ett strukturerat 

arbetssätt. Översikten bygger på ett organiserat val av till exempel forskningsartiklar inom ett 

visst ämne (t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom). Sedan analyseras och kvalitetsgranskas den 

valda litteraturen och leder till en skildrande översikt av det valda forskningsämnet. Friberg 

(2012) nämner att allmän litteraturöversikt liknar det som kallas allmän litteraturstudie. En 

litteraturstudie inom ett specifikt ämne innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 

slutligen göra en sammanställning av litteraturen. I denna litteraturstudie har författaren valt 

att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

6.2 Urval och Datainsamling  

Litteratursökningar har genomförts för att identifiera artiklar vars innehåll berör ämnet 

Inflammatory Bowel Disease, IBD. De genomfördes under september 2012 i databaserna 

ASSIA, DiVA, Discovery service for ESH samt CINAHL Plus with Full Text. Med sökorden, 

inklusions- och exklusionskriterier fick författaren totalt 105 träffar. Antalet träffar är 

beroende av angivna kriterier och kombination av sökord. Sökorden som användes var; 

inflammatory bowel disease, patient experience, quality of life, Crohn’s disease och ulcerative 

colitis. I vissa sökningar använde författaren endast sökorden inflammatory bowel disease 

samt patient experience och i andra sökningar kombinerade författaren olika sökord för att få 

fram bäst antal träffar. Författaren behövde aldrig ändra sina sökord under processens gång 

men olika kombinationer av sökorden gjordes för att få bästa antalet träffar. För att avgränsa 

antalet träffar ytterligare jämfördes artiklarnas rubrik med uppsatsens syfte. De artiklar vars 

sammanfattning överensstämde med mitt syfte lästes igenom noggrannare och blev tilldelade 

namnet IBD (inflammatory bowel disease) och en siffra mellan 1-34. I de vetenskapligt 

publicerade omvårdnadsartiklarna vars titlar författaren fann relevanta för denna uppsats 

lästes abstrakten igenom. Av dessa valdes tio ut som användes som referat till kapitlena 

Bakgrund och Resultat. Ett par artiklar blev uteslutna från resultatet eftersom de innehöll 

studier om både inflammatorisk tarmsjukdom och colon irritabile, IBS, vilket gjorde det svårt 

att särskilja dem åt i analysen. Sex av artiklarna valdes ut att ingå i resultatet och 

sammanställdes i en matris för att få en bättre överblick. De sex utvalda resultatartiklarna har 

granskats upprepade gånger för att ur ett holistiskt perspektiv förstå helheten. För en mer 
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utförlig beskrivning av de genomförda sökningarna till Resultatartiklarna, se bilaga 1. I 

referensförteckningen återfinns en detaljerad lista på de artiklar som använts i denna 

litteraturöversikt. Som inklusionskriterier hade författaren vuxna patienter i åldern 18-65 samt 

artiklar utgivna åren 2000-2012 för att få fram den senaste forskningen, omvårdnadsartiklar, 

full text och peer reviewed. Som exklusionskriterier hade författaren som exempel; barn, 

vuxna över 65 år samt artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska. Sökning 

gjordes även i ESH bibliotekskatalog med sökorden; inflammatory bowel disease och quality 

of life, där författaren fick en träff på en doktorsavhandling som till stor del svarade mot 

syftet.  

6.3 Analys av data 

Syftet med den allmänna litteraturstudien är exempelvis att skildra den aktuella kunskapen 

inom ett specifikt ämne vilken en beskrivande bakgrund bygger på. I analysfasen bestäms det 

hur data ska bearbetas och analyseras. För att kunna identifiera mönster och teman i en 

innehållsanalys indelas data på ett systematiskt och stegvist sätt (Forsberg & Wengström, 

2013). För denna uppsats har en innehållsanalys gjorts enligt Forsberg & Wengström (2013). 

Texterna från de sex utvalda resultatartiklar har granskats ett flertal gånger för att skapa en 

förståelse för dess innehåll. I analysen av resultatartiklarna har författaren sökt efter 

återkommande ord eller koder som överensstämmer med uppsatsens syfte. Dessa koder var 

livskvalitet, vardag, oro, stress, mediciner och behandling. Koderna utvecklades senare till 

kategorier som fysisk och psykisk smärta, social funktion i vardagen, kontroll och 

kontrollförlust av sjukdomen samt att leva som förälder med inflammatorisk tarmsjukdom. 

Slutligen sammanfattades kategorierna efter ytterligare tolkning och diskussion i 

nedanstående rubriker; fysiska konsekvenser, psykiska konsekvenser, sociala konsekvenser, 

förlust av kontroll samt påverkad föräldraroll vilka presenteras i resultatet.  
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7. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik innebär etiska krav på forskaren samt forskningens inriktning och 

genomförande (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Kravet på god forskningsed kan 

användas inom alla områden av forskning. Det är också viktigt att forskaren inte förvrider 

eller idealiserar till exempel sina egna resultat för att få stöd för sin teori vid analys, tolkning 

och presentation av resultaten. Som forskare är det också väsentligt att ha ett reflekterat etiskt 

förhållningssätt och agerande. Kvalitet i arbetet och oberoende hos forskaren är några av de 

krav som ställs i dagens forskningsverksamhet (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2005). All 

litteratur författaren har valt är granskad och författaren har inte haft för avsikt att förvränga 

eller försköna resultatet för att överensstämma med den egna tesen. Författaren har också i 

presentationen av resultaten försökt ha en objektiv syn för att påverka resultaten så lite som 

möjligt. 



18 (39) 

8. Resultat 

I analysen av resultatartiklarna framkom det fem olika återkommande teman. Dessa teman är 

fysiska konsekvenser av sjukdomen, psykiska konsekvenser av sjukdomen, sociala 

konsekvenser, förlust av kontroll samt påverkad föräldraroll. Flera teman innehöll subteman.  

8.1 Fysiska konsekvenser av sjukdomen 

Temat innehöll tre subteman; magsmärtor, diarré och viktnedgång, allmän smärta och 

energibrist samt återfall och bieffekter av behandling. 

8.1.1 Magsmärtor, diarré och viktnedgång 

De vanligaste symtomen hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom var diarré, 

buksmärtor och viktnedgång. Hos patienter med Crohns sjukdom var magsmärtor det 

vanligaste symtomet men andra symtom som aptitförlust, feber, hudskador och akuta återfall 

som ibland krävde kirurgi, förekom också. Rektal blödning var det mest frekventa symtomet 

hos patienter med ulcerös kolit (Magro et al., 2009).  

8.1.2 Allmän smärta och energibrist 

I en studie upplevde deltagarna smärta i form av kramper och ledvärk men också smärta vid 

sex och fysiska aktiviteter. Wolfe & Sirois (2008) menar att smärta tar en stor plats i 

upplevelsen av inflammatorisk tarmsjukdom. Energibrist var ett orosväckande symtom hos 

flera personer med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. På grund av bristen på energi var det 

många som hade svårt att utföra normala uppgifter. Det var inte heller ovanligt att 

sömnbehovet ökade hos en del individer (Wolfe & Sirois, 2008). Trötthet kunde bero på 

resultatet av exempelvis den inflammatoriska processen, anemi och medicinering. Energibrist 

och den åtföljande känslan av svaghet påverkar personens livsstil (Casati, Toner, De Rooy, 

Drossman & Maunder, 2000). 20 % av patienterna med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit 

hade problem med rörligheten, 40 % hade svårigheter med dagliga aktiviteter och 11 % hade 

problem med den personliga hygienen. Dock var det fler kvinnor än män som hade 

svårigheter med rörligheten och dagliga aktiviteter. Problem med personlig hygien förekom 

oftare hos personer med grundläggande utbildning. Över hälften av alla patienter hade haft 

smärta någon gång eller svår smärta. På en VAS-skala mellan 0 och 100, där 0 är den värsta 

tänkbara livskvalitet och 100 är utmärkt hälsostatus, var den genomsnittliga poängen bland 

alla patienter i studien 71 poäng.  
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8.1.3 Återfall och bieffekter av behandling 

I en studie framkom det att personer med Crohns sjukdom hade lite fler återfall av sjukdomen 

per år än personer med ulcerös kolit. Det framkom också att patienter med Crohns sjukdom 

hade flest återfall under våren och minst återfall under sommaren. Under våren och hösten 

hade individer med ulcerös kolit flest återfall av sjukdomen och minst återfall skedde under 

sommaren. Dock påverkade en stressfull period antalet återfall mer hos både patienter med 

Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Patienter med Crohns sjukdom hade fler läkarbesök, 

behövde mer omvårdnad samt öppenvård än patienter med ulcerös kolit, under ett år. Patienter 

med ulcerös kolit hade dock fler sjukhusbesök per år, på grund av återfall (Magro et al., 

2009).  

För att kontrollera sin sjukdom använde personer medicinsk behandling regelbundet och 

vid återfall var steroider och 5-aminosalicylsyra de vanligaste behandlingarna. Antibiotika 

och immunmodulatorer användes mer frekvent av patienter med Crohns sjukdom. Nya 

biologiska läkemedel användes av individer med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit men i 

mindre omfattning än andra läkemedel. Biverkningar på grund av medicinerna förekom hos 

flera personer med inflammatorisk tarmsjukdom. I studien framkom det också att 40 % av 

individerna med Crohns sjukdom hade genomgått kirurgi i motsats till personer med ulcerös 

kolit, där sju procent hade behövts opererats (Magro et al., 2009).  

8.2 Psykiska konsekvenser av sjukdomen 

Temat innehöll två subteman; rädsla, isolering och nedstämdhet samt stress och påverkan på 

kognitiva funktioner. 

8.2.1 Rädsla, isolering och nedstämdhet 

Ångest, depression och rädsla framfördes i en studie som vanliga tillstånd deltagarna 

upplevde i samband med inflammatorisk tarmsjukdom. En kvinna i studien påpekade att hon 

hade svårt att gå utanför huset för rädslan och ångesten att förlora tarmkontroll (Wolfe & 

Sirois, 2008). Isolering och rädsla är återkommande i studierna. Det oförutsägbara 

sjukdomsförloppet skapade isolering och känslor av ensamhet hos patienten. Risken att 

utveckla exempelvis koloncancer är större hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom 

vilket kan ge känslor som rädsla och isolering. Känslan av att känna sig smutsig kan uppstå 

hos patienten eftersom upplevelsen av förlägenhet är associerad med inflammatorisk 

tarmsjukdom. En del patienter saknar kontroll över sina tarmrörelser vilket ger denna oro. 

Medicinsk behandling och kirurgi kan påverka kroppsuppfattningen och leder till oro. Även 
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att ha en ileostomi kan också inverka på kroppsuppfattningen. I tonåren utvecklas sexuella 

och interpersonella identiteter vilket kan göra att behovet av kirurgi blir mer problematiskt. 

Vårdpersonalen bör vara väl insatt i dessa känsliga frågor och särskilt ifall patienten ska få en 

ileostomi (Casati et al., 2000).  

Både depression och ångest föregick ofta ulcerös kolit. Sambanden var starkast när de två 

psykiatriska störningarna och ulcerös kolit diagnostiserades samma år. Sambandet mellan 

depression och ulcerös kolit var också betydande när depression föregick ulcerös kolit med 

fem eller fler år. Varken depression eller ångest föregick Crohns sjukdom, även om det fanns 

färre fall med Crohns sjukdom än med ulcerös kolit i studien. Ulcerös kolit följdes av ångest 

men inte av depression och sambandet var starkast ett år efter den första perioden av aktiv 

sjukdom. Crohns sjukdom följdes av både depression och ångest i hög grad och sambandet 

var starkast året efter den första perioden med aktiv sjukdom (Kurina, Goldacre, Yeates & 

Gill, 2001).  

8.2.2 Stress och påverkan på kognitiva funktioner 

Studier har visat ett samband mellan inflammatorisk tarmsjukdom och psykisk stress. 

Agostini et al. (2010) menar att uppväxtförhållanden är en riskfaktor för att utveckla psykiska 

störningar i vuxen ålder. Föräldrar till personer med inflammatorisk tarmsjukdom gav mindre 

omsorg än föräldrar till friska individer. Fäder uppfattades också som mer överbeskyddande 

till personer med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Personer med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplevde mer försumbarhet och begränsning i tillgivenhet från både modern och 

fadern än personer som inte hade inflammatorisk tarmsjukdom. Personer som inte hade 

inflammatorisk tarmsjukdom upplevde dock mer gynnsamt föräldraskap från sina föräldrar än 

patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Cirka tio procent av patienterna med Crohns 

sjukdom eller ulcerös kolit led av psykisk sjukdom. Det fanns också ett starkt samband mellan 

psykisk sjukdom hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och mindre omsorg från 

deras föräldrar (Agostini et al., 2010).  

Personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplevde en minskning av deras kognitiva 

funktion och en del menade att sjukdomen i sig tog en stor del av deras mentala resurser, 

andra att mängden medicin för att behandla sjukdomen påverkade deras kognitiva förmåga. 

Ett flertal patienter upplevde att inflammatorisk tarmsjukdom hade en negativ inverkan på 

deras motivation, vakenhet, disposition och deras självbild. För många av patienterna ägnades 

större delen av tiden till att tänka, oroa sig och planera kring sin sjukdom. För en del patienter 
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innebär det att de måste hantera sin sjukdom och tid genom rutiner och organisering (Wolfe & 

Sirois, 2008).  

8.3 Sociala konsekvenser 

Temat innehöll två subteman; världen krymper samt att bli en belastning för andra. 

8.3.1 Världen krymper 

Att bära på en inflammatorisk tarmsjukdom kan påverka förmågan att delta i aktiviteter, 

problem att resa långa sträckor, påverkan på karriären eller utbildningen samt svårigheter att 

slutföra dagliga uppgifter som hushållsarbete, trädgårdsarbete och annat. Men även positiva 

perspektiv, som exempelvis en patient som beskrev hur han på grund av sjukdomen var 

tvungen att äta hälsosammare mat (Wolfe & Sirois, 2008). Många av patienterna i studierna 

upplevde att deras sociala liv blev påverkat. I en del fall upplevde personerna att andra 

människor i deras liv, inklusive vårdpersonal, inte förstod eller värdesatte deras upplevelser. 

Patienterna upplevde ofta att de inte kunde delta i sitt sociala liv som de brukade. 

Komplikationer på grund av inflammatorisk tarmsjukdom var ett störande moment för flera i 

arbetslivet eller i utbildningen. Det var inte ovanligt att behöva ta ledigt från jobbet eller 

skolan till följd av sjukdomen. Magro et al. (2009) menar att patienter med ulcerös kolit 

förlorade mer arbetstid än patienter med Crohns sjukdom. Även arbetskapaciteten påverkades. 

Problemen orsakad av Crohns sjukdom eller ulcerös kolit ledde ibland till avsked från arbetet, 

studieuppehåll eller att anställning nekades (Magro et al., 2009).  

8.3.2 Att bli en belastning för andra 

Casati et al. (2000) menar att patienter känner sig som en börda för andra människor. 

Uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom hos en vuxen kan bli en belastning på maken 

och resten av familjen. Symtomen och komplikationerna av sjukdomen kan vara svårt för 

andra personer att förstå. När patienten befinner sig i vilande fas och är symtomfri kan hon 

eller han uppfattas som frisk, vilket ger upphov till tron att ingenting är fel. Ibland måste 

sociala aktiviteter avbokas på grund av sjukdomen som kan leda till frustation hos familj, 

vänner, kollegor och patienten själv (Casati et al., 2000).  

Oro till följd av fysiska funktioner som okontrollerbara tarmrörelser. En kvinna i studien 

uppger att hon inte ens kan gå över golvet eller lyfta något tungt utan att en ”olycka” sker. 

Oro kring ekonomiska frågor förekommer också hos patienter, frågor om till exempel 

försäkring (Wolfe & Sirois, 2008). Patienter upplever ofta att de har svårt att få information 
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om psykologiska och känslomässiga komplikationer kring deras sjukdomar. Många upplever 

också att psykosociala problem lätt avfärdas och inte räknas in i deras behandling. Den rädsla 

och förvirring som patienter kan uppleva underminerar relationen mellan läkare och patient. 

Psykosociala problem är sammanvävda i varje aspekt av livet och läkare måste vara medvetna 

om dessa problem och hur de påverkar sina patienter (Casati et al., 2000).  

8.4 Förlust av kontroll 

Ord som ”jag gör”, ”jag är” och ”jag planerar” och undvikande av ord som ”jag kan inte”, 

”jag gör inte”, är ett sätt för patienter att ta kontroll över sjukdomsrelaterade frågor. Som 

exempel uttryckte en manlig patient att han hade all kontroll över sjukdomen nu och att han 

kunde större delen av tiden hantera något eller alla symtomen (Wolfe & Sirois, 2008). Att 

känna förlust av kontroll är inte ovanligt hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom till 

följd av sjukdomens osäkra gång. Symtom som diarré förändrar en persons livsstil betydligt, 

och där högsta prioritet är att finna en toalett (Casati et al., 2000). Som ett resultat av att leva 

med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit kan personens kontroll förloras i många aspekter av 

hans eller hennes liv. En man påpekar att han aldrig lämnar huset och att han inte har varit ute 

på flera år och känner sig som en eremit. Vissa livsstilsförändringar hade gjorts på grund av 

sjukdomen men ansågs inte som varken kontroll eller kontrollförlust, till exempel en kvinnlig 

patient som bytte ett extremt pressat arbete (trots trivsel) för att arbeta i en mindre stressig 

miljö (Wolfe & Sirois, 2008).  

8.5 Påverkad föräldraroll 

De flesta av föräldrarna i studien rapporterade mer negativa än positiva effekter. Nivån av 

svårigheter upplevdes olika beroende på svårighetsgraden av deras symtom och behandling 

som de hade genomgått. Det var fler svårigheter när föräldrarna hade yngre barn och när 

mamman i motsats till pappan var sjuk. Inkontinens och diarré innebar att det var en kamp för 

mödrar att ta hand om spädbarn och förskolebarn. Svårigheter som att sitta på toaletten och 

mata barn samtidigt eller att inte kunna lämna badrummet för att ta hand om barn som grät. 

Att shoppa kunde vara svårt, fall där föräldern var tvungen att lämna sitt barn hos främlingar 

för att komma till en toalett fort. När barnen nådde grundskola var det ett stort problem att ta 

sig till och från skolan samt att delta i skolevenemang. En del föräldrar var oroliga att lämna 

hemmet på grund av förlägenhet kring deras tillstånd. Deras barn kunde bara umgås med 

andra barn i sitt eget hem. När barnen blev äldre blev de mer självständiga men föräldrar hade 

fortfarande svårigheter att delta i skolevenemang. En del rapporterade att även fast de var 
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symtomfria fanns rädslan kvar för inkontinens som var tillräckligt för att påverka 

vardagslivet. Smärta och trötthet begränsade också familjens sociala liv samt föräldrarnas 

förmåga att umgås och ta hand om små barn. Några uttryckte också att deras tålamod 

minskade och gjorde att de blev lättare irriterade. Några föräldrar fick svåra 

humörsvängningar av steroider. Detta var mycket problematiskt eftersom det betydde 

svårigheter inom familjerelationer i en tid då föräldern behövde stöd från familjen. Under 

graviditet var medicinering problematisk eftersom mödrar oroade sig över att biverkningar 

skulle passera till barnet (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2002). 

När föräldrar låg inne på sjukhus berördes vissa av att deras barn skulle se dem sjuka eller 

fästa vid maskiner och slangar, barnens besök blev därför begränsade. De flesta hade någon 

hemma som kunde ta hand om deras barn medan de var på sjukhus. Men i två fall fanns inte 

sådant stöd och sociala myndigheter kontaktades och som föreslog att barnen skulle placeras i 

fosterhem, vilket var mycket smärtsamt för föräldrarna. Att återvända hem efter 

sjukhusvistelsen var också arbetsamt eftersom det var svårt att ta hand om barn när de inte 

återhämtat sig helt från behandling eller kirurgi. Dessa svårigheter ledde till känslor av oro 

och skuldkänslor och en del mödrar upplevde perioder av depression. Dessutom var föräldrar 

oroliga ifall sjukdomen var ärftlig. Två hade barn som hade täta anfall av diarré och de var 

osäkra på hur de skulle reagera samt om deras barn verkligen var sjuka eller om de bara 

kopierade föräldrarna. Trots dessa svårigheter upplevde föräldrar också viss positiv effekt. 

Den viktigaste var utvecklingen av en nära relation till sina barn. En rad olika strategier 

användes på sig själva och barnen för att hantera effekterna av inflammatorisk tarmsjukdom. 

Den vanligaste var att vända sig till partners och medlemmar i den utökade familjen för 

känslomässigt och praktiskt stöd. Få av föräldrarna vände sig till vänner eller grannar för 

hjälp. För vissa berodde det på att de inte talade om sitt tillstånd utanför familjen. Andra 

strategier för att kontrollera symtomen kunde vara att ta medicin vid första tecken på återfall, 

hålla sig i form eller har en ileostomi. De som hade ileostomi talade om fördelar genom att 

återfå frihet, kontroll över vardagen, vilket gör det möjligt att tillbringa tid med sina barn utan 

att behöva oroa sig över inkontinens. En del beslutade om att bara skaffa ett barn eller hade 

stor ålderskillnad mellan barnen så att de bara behövde ta hand om ett litet barn i taget. Vissa 

föräldrar menade att de inte hade så stort val utan var tvungna att ta hand om barnen trots 

smärtan och inkontinensen. De försökte också tänka positivt kring sin situation genom att 

skämta om sjukdomen för att lätta upp stämningen i familjen. Det skilde i utsträckning om hur 

mycket föräldrarna talade till sina barn om sjukdomen. Vissa ville inte oroa sina barn. De som 
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hade varit öppna om sin sjukdom till barnen upplevde en större förståelse från barnens håll 

vilket hjälpte. Andra föräldrar hanterade sjukdomen lättare tack vare barnen. Barnen hjälpte 

och tröstade föräldrarna när de var sjuka och uppmuntrade dem att göra saker de annars tyckte 

var svårt. Tillgång till toalett var lättare med barn och föräldrarna kunde skylla pinsamma 

lukter på spädbarn (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2002).  
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9. Diskussion 

Diskussionen redovisas i en metoddiskussion och i en resultatdiskussion. I metoddiskussion 

diskuteras hur metoden och analysen av resultatartiklarna gick tillväga. Diskussion kring 

resultatet i uppsatsen med anknytning till Orems omvårdnadsteori samt till litteratur i kapitlet 

bakgrund presenteras i resultatdiskussion.  

9.1 Metoddiskussion 

Littertursökningen för resultats- och bakgrundsartiklar har genomförts i fem relevanta olika 

databaser. I den ursprungliga litteratursökningen angavs flertalet sökkriterier. Sökningen gav 

ett väldigt brett resultat då det visade sig att det finns mycket information kring ämnet. 

Ytterligare avgränsning blev nödvändig. Genom att ange fler sökkriterier vid sökning kunde 

resultatet begränsas. I litteraturöversikten analyserades sammanlagt åtta resultatartiklar. Ett 

par artiklar som framkom i litteratursökningen innehöll studier om både inflammatorisk 

tarmsjukdom och colon irritabile, IBS. På grund av svårigheten att särskilja vilken 

information i artikeln som kunde härledas till inflammatorisk tarmsjukdom blev artiklarna 

uteslutna från att användas som resultatartiklar. Ett fåtal av resultatartiklarna belyste inte 

heller syftet lika starkt som de andra men kunde ändå bidraga till de kategorier som återfinns i 

uppsatsens resultat. Följden blev att vissa artiklar återkommer mer i uppsatsens resultat än 

andra. Sammanfattningsvis kvarstod sex artiklar som nyttjades i uppsatsens resultat. Hade 

användandet av andra sökkriterier kunnat ge ett annat resultat? Genom att kombinera flera 

sökord i sökningen hade fler artiklar kunna varit intressanta men enligt min mening har jag 

genomfört den mest effektiva sökningen i linje med uppsatsens syfte. Den, i uppsatsens 

resultat, använda sökningen innehöll sökord som beskriver patientens symtom på djupet. En 

sökning som innehållit betydligt ytligare symtom hade resulterat i artiklar som inte belyste 

patienternas symptom av att leva med IBD lika djupgående. Eftersom en medicinsk åkomma 

valdes ur ett omvårdnadsperspektiv så kunde både medicinsk litteratur samt litteratur kring 

omvårdnad användas. När artiklarna skulle granskas genomfördes en innehållsanalys enligt 

Forsberg & Wengström (2013).  

Kunde en annan analysmetod varit bättre lämpad? En metod är manifest innehållsanalys 

vilken författaren ser inte är aktuell i denna uppsats. Analysen kräver bland annat att 

kvantitativa beräkningar har genomförts (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden är inte 

tillämpbar i denna uppsats då några kvantitativa beräkningar ej har utförts.  

I den valda metoden ska materialet, i detta fall artiklarna, granskas upprepade gånger för att 



26 (39) 

öka förståelsen för innehållet. Det är en stor fördel då författaren som läsare kan ha förbisett 

information. Författaren ges en chans att säkerställa att allt har förståtts samt se eventuella 

samband mellan artiklarna. Denna metod ser även att läsaren diskuterar och tolkar artiklarna 

vilket ytterligare minimerar risken att en feltolkning av artiklarna görs. En risk med att utgå 

från artiklar är att författarna till artiklarna endast haft tillgång till en mindre mängd data 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

9.2 Resultatdiskussion 

Orem menar att hälsa skildras som ett ändamålsenligt och strukturellt oberoende. Detta 

oberoende och upplevelsen av helhet genererar förutsättningen för ett fysiskt, psykologiskt 

samt socialt välbefinnande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

9.2.1 Fysiska konsekvenser av sjukdomen 

De vanligaste symptomen på fysiska konsekvenser är magsmärtor och diarré vilket i sin tur 

leder till viktnedgång (Magro et al., 2009). Andra symptom är allmän smärta, energibrist, 

återfall och biverkningar av behandling. I en studie av Wolfe & Sirois (2008) upplevde 

deltagarna smärta i form av kramper och ledvärk men också smärta vid sex och fysiska 

aktiviteter. Deltagarna menar att den fysiska smärtan tar upp en stor plats i sjukdomsbilden. 

Bristen på energi resulterar i att patienten har svårt att utföra vardagliga sysslor. Kan 

förändrade kostvanor bidraga till ökad energi hos patienten? Ett möte med en dietist borde 

vara ett obligatoriskt moment i behandlingsplanen för en patient. Sjukdomen drabbar 

framförallt människor i västvärlden och Myrelid (2009) menar att det finns ett samband 

mellan sjukdomen och förändrade kostvanor.  

Vilka vårdkrav behöver utformas för att tillgodose patientens behov? Hur kan en 

sjuksköterska hjälpa en patient i sin sjukdom? En sjuksköterska bör vara medveten om de 

olika symptomen som patienter med sjukdomen kan ha för att kunna planera och ge en bra 

omvårdnad. Orem menar att sjuksköterskan har som uppgift att främja patientens kapacitet att 

själv tillgodose sina behov. Först när patientens egenvård brister träder sjuksköterskan in och 

tar över omvårdnaden (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det kräver att patienten har en 

regelbunden vårdkontakt och att sköterskan är väl insatt i patientens sjukdomsbild. Finns det 

ens möjlighet till effektivisering inom vården för att tillgodose patientens behov? Vården bör 

utformas för att uppfylla patienters behov istället för att skapa gynnsammare förutsättningen 

för hälso- och sjukvården (Younge & Norton, 2007). Patienter vid behov av akut vård kan 
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vara svåra att tillgodose och det är inte heller alltid en patients skov sammanfaller vid 

inplanerade läkarbesök (Shoultz, 2012). 

9.2.2 Psykiska konsekvenser av sjukdomen 

Ångest, depression och rädsla är vanligt förekommande symptom. I en studie av Casati et al. 

(2000) framkom det att flertalet patienter saknar kontroll över sina tarmar vilket skapar en 

oro. Wolfe & Sirois (2008) visar ett exempel där en kvinna med sjukdomen hade svårigheter 

att lämna sitt hem på grund av rädsla och ångest att förlora tarmkontroll. Tio procent av 

patienterna led av en psykisk sjukdom (Agostini et al., 2010). Skulle sjukdomens symptom 

vara färre om patienten var mindre stressad? Studier visar ett samband mellan inflammatorisk 

tarmsjukdom och stress (Agostini et al., 2010). Jordan (2010) menar att stress påverkar 

sjukdomsförloppet, tarmrörelserna och vätskesekretionen vilket förvärrar symptomen. 

Förvärras situationen av att patienten inte är tillräcklig insatt och påläst i sin egen 

sjukdomsbild? Personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplevde att sjukdomen i sig och 

mediciner påverkade deras kognitiva förmåga. För många av patienterna ägnades större delen 

av tiden till att tänka, oroa sig och planera vardagen kring sin sjukdom. (Wolfe & Sirois, 

2008). Vad innebär det att en människa har en förmåga att ta hand om sin egenvård? Med en 

människas egenvårdande förmåga menar Orem att individen har en kapacitet att visa omsorg 

om sig själv och sina anhöriga på bästa sätt (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Hur kan en 

patient på bästa sätt uppnå egenvårdande förmåga? Genom att tillgodose hälsorelaterade 

behov samt att ge upplevelsen av helhet och balans i tillvaron. Egenvårdande förmåga blir 

följaktligen prevention för sjukdom och en förutsättning för hälsa (Wiklund Gustin & 

Lindwall 2012).  

9.2.3 Sociala konsekvenser 

Inflammatorisk tarmsjukdom debuterar i ung ålder och skapar ogynnsamma konsekvenser 

samt påverkar vardagen för patienter (Schoultz, 2012). Hur påverkas patientens sociala liv av 

sjukdomen? I en studie av Wolfe & Sirois (2008) framkommer negativa men också positiva 

effekter av inflammatorisk tarmsjukdom. Positiva effekter av sjukdomen är beskrivningen av 

en man som till följd av sjukdomen blev tvungen att äta hälsosammare mat. En negativ aspekt 

är att patienter som bär på sjukdomen upplever att deras värld krymper, att förmågan att 

deltaga i olika typer av aktiviteter, resor, karriärsval och dagligt hushållsarbete påverkas på 

grund av sin hälsa. Med hälsa menar Orem personens förmåga att på ett gynnsamt sätt 

förhålla sig till tillvarons krav (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  
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Orem menar att egenvård kräver anpassningar av vårdåtgärder vardagligen eller oftare, att det 

är en stor börda och uppoffring av andra saker och aktiviteter kan förekomma. Egenvård kan 

också beskrivas som en personlig vård som människor är i behov av dagligen och som kan 

förändras genom hälso- och sjukvården, miljöförhållanden och andra faktorer (Mclaughlin 

Renpenning & Taylor, 2003).  

En upplevelse patienterna hade var att vårdpersonal och människor i deras närhet inte 

förstod vilka begränsningar sjukdomen ger (Magro et al., 2009). Sjukdomen gör att 

patienterna upplever sig vara en börda för sina närstående. Mer stöd från vårdpersonal och 

anhöriga tror författaren skulle minska patientens upplevelse av att vara en belastning för 

andra. När patienten befinner sig i vilande fas och är symptomfria uppfattas de ofta som 

friska. I studien av Casati et al. (2000) upplever patienter också att informationen om 

psykologiska och känslomässiga komplikationer kring sin sjukdom är bristande samt att 

psykosociala problem inte tas på allvar.  

9.2.4 Förlust av kontroll 

Inflammatorisk tarmsjukdom påverkar mag- och tarmkanalen och har ett oförutsägbart 

sjukdomsförlopp (Schoultz, 2012). Det är inte ovanligt att patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplever en förlorad kontroll till följd av sjukdomens förlopp. Ett sätt patienten 

förlorar sin kontroll på är när han eller hon har symptom som diarré som resulterar i att en 

persons högsta prioritet blir att finna en toalett (Casati et al., 2000). Andra aktiviteter hamnar i 

skymundan på grund av det. Med egenvård menar Orem att om en individ är oförmögen att 

sköta sin egen omvårdnad uppstår ett underskott av egenvård. Personer som är i behov av 

omvårdnad är exempelvis de med en kronisk sjukdomsbild (Orem, 2001). Författaren anser 

att en person som inte längre kan ombesörja sin egenvård upplever en förlust av kontroll. 

9.2.5 Påverkad föräldraroll 

Hur påverkas patienters upplevelser av sjukdomen i rollen som förälder? En förälder som har 

inflammatorisk tarmsjukdom upplever fler svårigheter med att genomföra vardagliga 

aktiviteter med sina barn. Föräldrar upplevde både negativa och positiva effekter till följd av 

sjukdomen. En negativ effekt är att sjukdomen kan vara avgörande i valet om att inte få fler 

barn. Positiva effekter är att vissa av de föräldrar som informerar sina barn om sjukdomen har 

upplevt en större förståelse från sina barns sida. Föräldrar upplevde exempelvis även att 

tillgången till offentliga toaletter ökade då de kunde skylla på att deras barn behövde använda 

dem (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2002). I studien av Mukherjee, Sloper & Turnbull 
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(2002) framkommer det att i två fall när föräldern var inneliggande på sjukhus hade deras 

barn ingen tillsyn hemma vilket resulterade i att sociala myndigheter kontaktades. Finns det 

möjlighet att utöka vården till hemsjukvård för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom så 

att barnen inte behöver drabbas ifall ingen barnvakt kan ordnas? Många föräldrar upplevde 

också att det kunde vara svårt att hemma återhämta sig helt från en behandling eller kirurgi, 

eftersom det var svårt att ta hand om barnen (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2002). 

Författaren anser att extra stöd i form av information och upplysning till hela familjen skulle 

öka förståelsen hos närstående. Med ökad förståelse och delaktighet kan möjligen förälderns 

samvetskval och känslan av att vara en börda för andra minskas.  
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10. Slutsats 

Författaren har dragit slutsatsen att det är viktigt som sjuksköterska att patienten får ett bra 

bemötande och en god omvårdnad. Det är av stor betydelse att sköterskan sätter sig in i 

patientens livsvärld för att kunna förstå vad patienten genomgår. Personer med Crohns 

sjukdom eller ulcerös kolit upplever ett fysiskt, psykiskt och emotionellt lidande på grund av 

sjukdomen och dess behandling. Det är ett onödigt lidande som kan reduceras med rätt stöd 

och praktiskt hjälp. Genom att stötta patienten på rätt sätt och hjälpa honom eller henne att 

hantera sjukdomen och dess komplikationer finns det en möjlighet till bättre livskvalitet hos 

patienten.  

11. Kliniska implikationer 

Resultatet bidrog till det fortsatta vårdarbetet på det sätt att olika aspekter av patientens liv 

klarlades. Det gör det möjligt för sjuksköterskan att i mötet med patienten kunna ge bra stöd 

och omsorg. Resultatet uppmärksammar de problem som patienten har i mötet med 

vårdpersonalen. Genom att upplysa och göra vården uppmärksam kring problemen kan det 

underlätta för patienten i hans eller hennes behandling. Genom att lära patienten att hantera 

sin sjukdom och få behandling vid första tecken på återfall kan hans eller hennes lidande 

minska men även reducera antalet sjukhusbesök.  

12. Förslag till fortsatta studier 

Större förståelse för patienters sjukdomsbild kan fås genom att genomföra en kvalitativ studie 

där patienter och deras närstående intervjuas. Med frågor som belyser patienters vardag, 

sexualitet och deras självbild kan sjuksköterskors kunskap och kompetens inom ämnet öka. I 

studien ska även sjuksköterskor intervjuas för att fånga idéer och förslag på vad som kan 

förbättra patientens omvårdnad, allt för att förenkla och förbättra vardagen för patienter som 

lever med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Applied Social 

Sciences Index 

and Abstracts 

(ASSIA) 

21/9-12 

Inflammatory 

bowel disease 

and patient 

experience 

12 Wolfe & Sirois (2008) 

Discovery 

service for 

ESH 

26/9-12 

Inflammatory 

bowel disease, 

patient 

experience and 

quality of life 

 

58 Agostini et al. (2010) 

Casati et al. (2000) 

Kurina et al. (2001) 

Magro et al. (2009) 

CINAHL Plus 

with Full Text 

27/9-12 

Inflammatory 

bowel disease, 

patient 

experience and 

quality of life 

35 Mukherjee et al. (2002) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Barat J. Wolfe, 

& Fuschia M. 

Sirois. (2008), 

17, Qual Life 

Res. 

Beyond 

standard 

quality of life 

measures: the 

subjective 

experiences of 

living with 

inflammatory 

bowel disease. 

Syftet med studien var att 

undersöka patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdoms subjektiva 

upplevelser av 

inflammatorisk 

tarmsjukdom och dess 

dagliga inverkan samt 

kategorisera dimensioner 

av patienternas HRQoL 

(påverkat av 

inflammatorisk 

tarmsjukdom), som de 

själva har identifierat. 

282 patienter deltog i studien och 

fick svara på den kvalitativa frågan 

”Hur har inflammatorisk 

tarmsjukdom påverkat dina dagliga 

aktiviteter?” En analys av 

innehållet med hjälp av NVivo 2.0 

gjordes på deltagarnas svar kring 

ovanstående fråga för att upptäcka 

dimensioner av deras HRQoL. 

Resultatet gav sex dimensioner och flera 

underdimensioner av HRQoL. 

Dimensionerna var fysiskt (systematisk 

funktion, daglig funktion, energi, smärta), 

känslomässiga, sociala, kognitiva 

(funktion, sjukdomsspecificerat), 

självreglering (ta kontroll, kontrollförlust 

och neutral), och praktisk funktion. 
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Författare Titel Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Alessandro 

Agostini, 

Fernando 

Rizzello, Gianni 

Ravegnani, 

Paolo 

Gionchetti, 

Rosy 

Tambasco, 

Mauro Ercolani, 

& Massimo 

Campieri. 

(2010), 54, 

Psychosomatics. 

Parental 

Bonding and 

Inflammatory 

Bowel disease. 

Tidigare studier har visat 

ett samband mellan 

inflammatorisk 

tarmsjukdom och 

psykologisk stress. 

Ogynnsamt föräldraskap 

är en bidragande orsak 

till utveckling av 

psykiska störningar i 

vuxen ålder. Syftet med 

studien var att författarna 

försökte att undersöka 

detta förhållande genom 

att reda ut faktorer kring 

relationen till föräldrarna 

hos patienter med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom och 

försökspersoner. 

En grupp med 307 patienter med 

inflammatorisk tarmsjukdom och 

en grupp med 307 friska personer 

fyllde i frågeformuläret Parental 

Bonding Instrument.  

Patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom uppfattade deras föräldrars 

beteende som sämre omsorg och 

överbeskyddande. 
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Författare Titel Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

F. Magro, F. 

Portela, P. 

Lago, J. Deus, 

J. Cotter, I. 

Cremers, A. 

Vieira, P. Peixe, 

P. Caldeira, H. 

Lopes, R. 

Goncalves, J. 

Reis, M. Cravo, 

L. Barros, P. 

Ministro, M. 

Lurdes Tavares, 

A. Duarte, M. 

Campos, & L. 

Carvalho. 

(2009), 54, Dig 

Dis Sci. 

Inflammatory 

Bowel 

Disease: A 

Patient´s and 

Caregivers 

Perspective. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

effekterna av 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

(inflammatorisk 

tarmsjukdom) hos 

patienterna och deras 

vårdgivare i dagliga 

aktiviteter.   

Registrerade patienter i APDI 

(portugisiska föreningen för 

inflammatorisk tarmsjukdom) och 

deras respektive vårdgivare 

tilldelades frågeformulär. Av de 

422 patienter som svarade hade 251 

personer Crohns sjukdom och 171 

individer hade ulcerös kolit. 

Majoriteten av patienterna var 

kvinnor över 40 år. 

Antalet perioder med aktiv sjukdom var 

något högre hos patienter med Crohns 

sjukdom än för patienter med ulcerös 

kolit. Detsamma gällde kirurgi som 

förekom oftare hos patienter med Crohns 

sjukdom. 60 procent av patienterna hade 

inga svårigheter med mobilitet, dagliga 

aktiviteter eller personlig hygien men 

över hälften av alla patienter upplevde 

dock smärta och ångest. Det som oroade 

vårdgivarna mest och gav ångest var 

risken att patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom skulle utveckla cancer. 

Både vårdgivare och patienter med 

inflammatorisk tarmsjukdom ansåg att 

information om nya mediciner och 

kontakttid med en läkare skulle ha stor 

inverkan på förbättring av vården. 

Slutligen visade studien att symtomen 

och komplikationer av inflammatorisk 

tarmsjukdom har en stor påverkan på 

patienters och deras vårdgivares liv och 

att flera åtgärder kan vidtas för att 

förbättra deras vård. 
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Författare Titel Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

L.M. Kurina, 

M.J. Goldacre, 

D. Yeates, & 

L.E. Gill. 

(2001), 55, 

Journal of 

Epidemiology 

and Community 

Health. 

Depression 

and anxiety in 

people with 

inflammatory 

bowel disease. 

Syftet med studien var att 

avgöra om depression 

eller ångest förekommer 

oftare än förväntat 

tillsammans med ulcerös 

kolit eller Crohns 

sjukdom, och i så fall om 

de psykiska störningarna 

uppträder före eller efter 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Fall – och kontrollstudier för att 

testa ifall Crohns sjukdom eller 

ulcerös kolit förekom tillsammans 

med depression eller ångest oftare 

än förväntat. 

Både depression och ångest föregick 

ulcerös kolit oftare än vad det 

förutspåddes utifrån kontrollgruppens 

erfarenhet. Sambanden var starkast när de 

psykiska störningarna diagnostiserades 

strax innan ulcerös kolit, men sambandet 

mellan depression och ulcerös kolit var 

också betydande när depression föregick 

ulcerös kolit med minst fem år. Varken 

depression eller ångest inträffade före 

Crohns sjukdom oftare än vad som 

förväntades. Depression och ångest var 

betydligt mer vanligare efter Crohns 

sjukdom och sambanden var starkast året 

efter den första registreringen av Crohns 

sjukdom. Ulcerös kolit följdes av ångest, 

men inte av depression, oftare än 

förväntat och sambandet var åter starkast 

året efter diagnosen ulcerös kolit. 
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Författare Titel Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Josee Casati, 

Brenda B. 

Toner, 

Elizabeth C. De 

Rooy, Douglas 

A. Drossman, & 

Robert G. 

Maunder. 

(2000), 45, 

Digestive 

Diseases and 

Sciences. 

Concerns of 

Patients with 

Inflammatory 

Bowel 

Disease. 

Syftet med denna artikel 

vara att identifiera och 

diskutera de problem 

som individer med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom har samt att 

föreslå att en integrering 

av problem i klinisk 

behandling är nödvändigt 

för att få en övergripande 

förståelse av 

inflammatoriska 

tarmsjukdomar.  

Fallstudier användes för att lyfta 

fram de problem personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom har. 

I resultatet framkom det åtta kategorier av 

problem/oro som individer med 

inflammatorisk tarmsjukdom har. 

Kategorierna var energiförlust, 

kontrollförlust, kroppsuppfattning, 

isolering, rädsla, känsla av orenhet, 

bristfällig information från hälso- och 

sjukvården samt att inte nå full potential. 
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Författare Titel Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Suzanne 

Mukherjee, 

Patricia Sloper, 

& Alastair 

Turnbull. 

(2002), 37, 

Journal of 

Advanced 

Nursing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An insight into 

the 

experiences of 

parents with 

inflammatory 

bowel disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att identifiera 

föräldrars positiva och 

negativa synpunkter på 

hur IBD påverkar 

personer i deras roll som 

föräldrar, effekter 

föräldrarna med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom observerar i 

sina barn, hantering av 

eventuella svårigheter i 

föräldraskap och 

slutligen stöd som 

behövs till föräldrar med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom.  

 

 

 

 

Studien bestod av en kvalitativ 

forskning där 19 mammor och fem 

pappor med inflammatorisk 

tarmsjukdom deltog i. Deltagarna 

rekryterades genom två sjukhus och 

en frivillig grupp i norra England. 

Information samlades in genom en 

kombination av fokusgrupper och 

intervjuer som sedan anlyserades 

med hjälp av ramstrategi 

(framework approach).  

 

 

 

 

 

En viktig positiv aspekt som framkom i 

resultatet var föräldrarnas utveckling av 

en närmare relation till barnen. Negativa 

effekter som föräldrarna upplevde var 

svårigheter att ta hand om små barn när 

föräldrarna befann sig i perioder med 

aktiv sjukdom, men även problem som att 

ta barnen till och från skolan, att delta i 

barnens skolevenemang, begränsningar i 

sociala situationer, minskad tolerans för 

barn samt irritabilitet. När föräldrarna var 

inlagda på sjukhus var det ibland svårt att 

ordna någon som tog hand om barnen 

vilket ledde till oro och skuld hos 

föräldrarna och i värsta fall perioder med 

depression. Föräldrarna upplevde att 

deras barn visade förståelse för 

sjukdomen men att de blev oroliga när 

föräldern var sjuk eller inlagd på sjukhus. 

Barnen reagerade då med ilska eller 

frustration till begränsningar i sociala 

aktiviteter. Föräldrarna kände att de ville 

ha mer praktiskt hjälp, information till 

familjer om effekterna av inflammatorisk 

tarmsjukdom samt stöd i hantering av 

sjukdomen. 

 


